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Butikkmedarbeider - ekstrahjelp kveld/lørdag



Mester Grønn  1501 MOSS 

Mester Grønn er Norges største heleide blomsterkjede. Selskapet 
ble etablert i 1983 og har over 100 butikker over hele landet 
samt internetthandel. Vår visjon er "Vi skaper glede i alle hjem". 
Vi har ansatte som trives og som er stolte over å kunne tilby 
friske, fargerike blomster året rundt. Vi har kontroll i alle ledd og 
kort vei fra produsent til kunde uten unødvendige mellomledd. 
Slik sikrer vi en unik kvalitet på våre produkter. Mester Grønn 
har fokus på etisk handel og støtter i tillegg Frelsesarmeen med 
bidrag fra hver pose vi selger. 

Butikkmedarbeider - ekstrahjelp kveld/lørdag

Vi trenger salgstalentet ditt for å skape resultater. Våre kunder 
skal få kvalitet og ?det lille ekstra? i form av ting de trenger, råd 
og stelletips, derfor er det viktig at du er engasjert og opptatt av å 
gi god service.

Det skjer alltid noe i en blomsterbutikk. Produkter og farger 
varierer med sesong, varer skal fylles på og pakkes inn og 
blomster skal stelles. Du bør derfor ikke være redd for å ta et tak 
når det trengs.

For at vi skal klare å yte best mulig service til kunden og oppnå 
de resultater vi ønsker, er det viktig at teamet i butikken fungerer 
godt. Du bør derfor være en ansvarsfull lagspiller som liker å stå 
på og som ønsker å være en viktig del av et godt arbeidsmiljø.

Variert timetall etter behov, i hovedsak kveld og lørdag. Du må 
være over 18 år.

Send inn din søknad, vi gleder oss til å få en ny kollega!

Sted: Mosseporten 

Tiltredelse: Etter avtale

Kontakter:
Berit Marie Wiig, tlf: 32 22 96 25

Mistrz Zielony 1501 MOSS

Mistrz Zielony jest największą spółką całkowicie naszyjnik kwiat. Firma powstała 
w 1983 roku i posiada ponad 100 sklepów na terenie całego kraju, jak i e-
commerce. Nasza wizja to "Tworzymy szczęście w każdym domu". Mamy 
pracowników, którzy lubią swoją pracę i kto Jesteśmy dumni mogąc zaoferować 
świeże, kolorowe kwiaty przez cały rok. Nie mamy wpływu na wszystkich 
poziomach i krótką drogę od producenta do klienta bez zbędnych pośredników. 
To zapewnia wyjątkową jakość naszych produktów. Mistrz Zielona koncentruje 
się na handlu etycznego i dodatkowo obsługuje Armię Zbawienia ze składek 
każdego sprzedawanego. 

Butikkmedarbeider - dodatkowa pomoc wieczór / sobota

Musimy talent do tworzenia wyników sprzedaży. Nasi klienci otrzymają 
jakość i? To trochę więcej? w kategoriach rzeczy potrzebują wskazówek, 
porad i opieki, dlatego ważne jest, że jesteś zaangażowany i oddany do 
zapewnienia dobrej obsługi.
Zawsze jest coś dzieje się w kwiaciarni. Produkty i kolory zależą od 
sezonu, elementy do wypełnienia i opakowane i kwiaty w których biorą 
udział. Nie należy bać się podjąć sufit, gdy są potrzebne.
Albowiem, że uda nam się zapewnić jak najlepszą obsługę klienta, a do 
osiągnięcia wyników, które chcemy, ważne jest, że sklep zespół działa 
dobrze. Dlatego należy być odpowiedzialnym graczem zespołu, który lubi 
stać na i chce być ważnym elementem dobrego środowiska pracy.
Liczbę godzin potrzebnych zróżnicowane, głównie wieczorem i sobotę. 
Musisz mieć ukończone 18 lat.
Złóż wniosek, czekamy na uzyskanie nowego kolegę!
Lokalizacja: Mosseporten
Data: Na umowie
Kontakt:
Berit Marie Wiig, tel: 32 22 96 25


